
Samenvatting (summary in Dutch)

Dit proefschrift beschrijft de studie van dichtheidsgedreven stroming (ook wel convectie) van
vloeistof in poreuze media, waarbij de dichtheidsverschillen in de vloeistof ontstaan door
thermische en chemische variaties. Convectie in poreuze media speelt een belangrijke rol
in een verscheidenheid aan geologische processen, vari¨erend van het stollen van magma-
tische intrusies tot de stroming van water in de aardkorst. Dit laatste treedt bijvoorbeeld
op gedurende het afkoelen van nieuw gevormde korst bij mid-oceanische spreidingsruggen,
maar ook in sedimentaire bekkens. Gedurende het onderzoek werden zowel de fundamentele
eigenschappen van de stroming als enige hydrogeologische toepassingen bestudeerd door
middel van numerieke simulaties. Inhoofdstuk 1 worden de geofysische toepassingen van
deze studie ingeleid, samen met de gangbare methoden van onderzoek.

De experimenten die in deze dissertatie staan beschreven werden uitgevoerd met een
twee-dimensionale, tweede orde nauwkeurige numerieke methode, welke is gebaseerd op
de eindige volume theorie. Met deze methode worden de behoudswetten voor massa, im-
puls, energie en de concentratie van een bepaalde stof in de vloeistof op een conservatieve
manier gediscretiseerd. Een multigrid lijn-voor-lijn iteratieve methode werd toegepast voor
het oplossen van de gediscretiseerde vergelijkingen. Deze methode heeft de gunstige eigen-
schap dat de rekentijd lineair evenredig is met het aantal control volumes. De basisverge-
lijkingen en de discretisatiemethode staan beschreven in respectievelijkhoofdstuk 2 en 3.
De berekeningen waren opgezet met als doel een beter begrip te krijgen van de vorming en
evolutie van chemische laagstructuren vanuit een aanvankelijk niet-gelaagde toestand en de
stabiliteit en dynamica van vrije thermochemische convectie in geologische media van een
lage porositeit.

De vorming en evolutie van laagstructuren in poreuze media

Gelaagdheid is misschien wel het meest algemene verschijnsel van alle geologische struc-
turen, op bijna iedere schaal. Deze structuren vari¨eren van relatief kleine schaal, zoals
waargenomen in gestolde magmatische intrusies, tot op de globale schaal van het inwendige
van planeten. Behalve in deze geologische systemen spelen de vorming en evolutie van
laagstructuren een significante rol in de oceanen en in de evolutie van hydrothermale sys-
temen. Lange tijd echter bestond er onduidelijkheid of en op welke manier laagstructuren
gegenereerd kunnen worden in poreuze of partieel gestolde media.

Allereerst werden daarom de processen bestudeerd die aan de basis liggen van de vorming
en evolutie van horizontale laagstructuren in de vloeistof vanuit een initieel ongelaagde toe-
stand (hoofdstuk 4). Hiertoe werd een numeriek model van een zogenaamde Hele-Shaw cel
toegepast, waarin een compositioneel stabiel verdeelde vloeistof van onder werd verwarmd.
Karakteristiek aan een dergelijk Hele-Shaw model is dat warmte en chemische concentratie
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met dezelfde snelheid advecteren, dit in tegenstelling tot stroming in natuurlijke poreuze
media waarin chemische concentratie over het algemeen sneller advecteert dan warmte.

De voornaamste processen met betrekking tot de laagvorming zijn (a) de groei van een
convectieve laag op de bodem van het domein door het convectief meevoeren van de boven-
gelegen vloeistof (b) de vorming van een horizontaal dichtheidsscheidingsvlak bovenop deze
laag en (c) de destabilisatie van de volgende laag hier bovenop. Deze processen bleken
sterk met elkaar verweven. De groei van de onderste convectieve laag stopt wanneer het
thermisch evenwicht is bereikt. Omdat het convectieve transport van warmte (respectievelijk
chemische concentratie) over het dunne scheidingsvlak afneemt tot puur diffusief (dispersief)
transport, kunnen de afzonderlijk convecterende lagen op een chemisch dispersieve tijdschaal
blijven bestaan. Het aantal gevormde lagen wordt bepaald door de grootte van het thermisch
Rayleigh getal, terwijl de uiteindelijke dikte van een laag omgekeerd evenredig is met de
verhouding tussen de chemische en thermische component van de opwaartse druk. Naast de
uiteindelijk onvermijdelijke verdwijning van een scheidingsvlak door diffusieve en disper-
sieve homogenisatie bleken (1) de migratie en (2) het opbreken van een scheidingsvlak te re-
sulteren in plotselinge veranderingen in de laagstructuur. Op een korte tijdschaal vergeleken
met de dispersieve tijdschaal van de initi¨e laaggroei bepaalden deze twee dynamische mecha-
nismen de laagstructuur.

Vervolgens werd het laagvormingsmechanisme bestudeerd in een geologisch relevant
medium van een lage porositeit (hoofdstuk 5). In een dergelijk medium advecteert de
chemische concentratie met een hogere snelheid dan warmte, waarbij de ratio van deze snel-
heden omgekeerd evenredig is met de porositeit. Aan de basis van dit fenomeen ligt het
feit dat warmte zowel door de vloeistof als door de vaste materie diffundeert, terwijl de dif-
fusie van chemische concentratie vrijwel uitsluitend door de vloeistof plaats heeft. De pri-
maire eigenschappen van de laagformatie bleken identiek aan die werden waargenomen in
het model van de Hele-Shaw cel. Door de warmte (respectievelijk chemische concentratie)
flux te meten, echter, werd duidelijk dat het transport van warmte (chemische concentratie)
over het scheidingsvlak puur diffusief (dispersief) was geworden v´oór het moment dat de
onderste laag het thermisch evenwicht had bereikt: de laaggroei stopt op het moment dat
het scheidingsvlak bovenop de convectieve laag sterk genoeg is gegroeid om de stijgende,
warme vloeistof in deze laag tegen te houden. Een eenvoudige balans tussen de meest be-
langrijke krachten, uitgeoefend op een vloeistofdeeltje in de onderliggende convectieve laag,
werd voorgesteld om deze overgang aan te geven. De krachtenbalans geeft aan of een schei-
dingsvlak intact blijft, naar boven migreert, of kapot breekt gedurende de verdere evolutie
van de opeenvolgende laagstructuren. De porositeit van het medium en de verhouding van
dichtheidsverschillen door warmte en chemische concentratie zijn de meest belangrijke pa-
rameters voor het bepalen van de stabiliteit van een scheidingsvlak. Tenslotte werd ook de
invloed van mechanische dispersie op het laagvormingsproces bestudeerd. Mechanische dis-
persie wordt veroorzaakt door obstakels in het medium en het feit dat niet alle pori¨en even
toegankelijk zijn voor een vloeistofdeeltje nadat het een bepaald stromingspad is ingegaan.
Een toename in de dispersielengten van het medium leidt tot een toename van het transport
van chemische concentratie over het scheidingsvlak gedurende de laaggroei. Dit resulteert in
een toename van de initi¨ele laagdikte.

De evolutie van laagstructuren kan van prominent belang zijn in het de vormingsgeschie-
denis van basaltische, poreuze korst gesteente onder mid-oceanische spreidingsruggen. Zee-
water dringt de korst binnen tot op een diepte van enkele kilometers, en transporteert warmte
en opgeloste stoffen van de magmatische intrusie en het pas gevormde basalt naar de zee-
bodem. Directe metingen van de chloride-inhoud van de vloeistof, die door de zeebodem
ventileert, duiden op het feit dat het circulerende zeewater een twee-fase separatie ondergaat
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na een ondergrondse magmatische uitbarsting. Terwijl een zoutarme dampfase kort na de
intrusie in gecondenseerde vorm door de zeebodem ventileert, kan de accumulatie van een
vloeistoffase met zeer hoge zoutconcentratie leiden tot de vorming van een continue brijnlaag
op de bodem van het poreuze systeem. De evolutie van deze laag speelt een belangrijke rol
in de thermische geschiedenis van het hydrothermale systeem. Verder verandert de chemi-
sche samenstelling van de basaltische rotsen door de aanwezigheid van het brijn en dit leidt
tot variaties in de chemische samenstelling van de ventilerende vloeistoffen. Als een eerste
stap in het modelleren van dit complexe proces werden numerieke simulaties uitgevoerd, met
als doel het bestuderen van de evolutie van een brijnlaag die teruggekeerd is in het ´eén-fase
regime (hoofdstuk 6).

Voor realistische geologische parameters blijkt het scheidingsvlak tussen de brijnlaag en
de bovenliggende vloeistof niet erg stabiel te zijn, maar verdwijnt het door ´eén van de twee
eerdergenoemde dynamische mechanismen: het convectief opbreken of verticale migratie.
Deze observatie is in tegenspraak met het conventionele idee van een stabiel gelaagd con-
vectief systeem, waarin de brijnlaag slechts door diffusie en/of dispersie geleegd wordt. Het
specifiek optredende mechanisme van de lediging van de brijnlaag hangt kritisch af van de
stabiliteit van deze laag. Convectie in de brijnlaag geeft aanleiding ´of tot het convectief op-
breken (wanneer de zoutconcentratie van de brijn relatief laag is) ´of in de opwaartse migratie
van het scheidingsvlak (voor hogere zoutconcentraties). Het opwaartse migratieproces resul-
teert in een kortdurende, catastrofale ventilatie van warmte en zout door de zeebodem. De
chemische samenstelling van de geventileerde vloeistof is echter niet in overeenkomst met
die van zogenaamde megapluimen, enorme warm-water lichamen die af en toe tot op een
kilometer boven de zeebodem worden waargenomen.

Bij een stilstaande brijnlaag, daarentegen, wordt het aanwezige zout aan het scheidings-
vlak langzaam meegevoerd met de convectieve stroming van het bovenliggende hydrother-
male zeewater. De resulterende neerwaartse migratie van het scheidingsvlak leidt tot bijna
constante zoutconcentraties van de door de zeebodem ventilerende vloeistof. De thermische
en chemische signatuur van de geventileerde vloeistof in deze simulaties is consistent met tal-
rijke observaties van zogenaamde chronische ontsnappingen van vloeistoffen met een hoge
zoutconcentratie. Aangezien deze ontsnappingen ook het directe resultaat kunnen zijn van
huidige fase-separatie, echter, is voor de verificatie van deze overeenkomst een verdergaande
studie met een twee-fase numerieke simulatie noodzakelijk.

De stabiliteit en dynamica van thermochemische convectie in media van lage porositeit

Convectieve stroming van waterachtige vloeistoffen in de bovenkorst wordt aangedreven door
zowel thermische als chemische opwaartse drukken; de eerste in respons tot de geothermi-
sche gradi¨ent en de tweede door verschillen in zoutconcentratie die alomtegenwoordig zijn.
In hoofdstuk 7werden de stabiliteit en dynamica van de dubbel-advectieve dubbel-diffusieve
instabiliteiten beschouwd, welke zich kunnen ontwikkelen in geologische media met een lage
porositeit (tien volume procent of minder). In de experimenten werd een initieel koude en
chemisch verarmde vloeistof van onder verwarmd, terwijl de chemische concentratie een sta-
biliserende invloed op de vloeistof uitoefende. Voor typische waarden van de geologische pa-
rameters bleek de thermochemisch gedreven stroming zich intrinsiek chaotisch te gedragen.
Het chaotische gedrag van de stroming wordt veroorzaakt door een dominantie van het advec-
tieve en dispersieve chemische transport over het meer gematigde convectieve warmtetrans-
port, waarbij het laatste juist de aandrijvende kracht van de stroming geeft. Snel opwaarts
advectief transport en laterale vermenging van de opgeloste stof resulteert in de spontane
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formatie van horizontale chemische barri`eres op diepte. Deze gravitationeel stabiele schei-
dingsvlakken delen het domein op in lagen met een verschillende chemische samenstelling
en zorgt voor een aanzienlijke warmtstroomreductie gedurende duizenden jaren. Het intrin-
siek instabiele gedrag van thermochemische convectie in media van een lage porositeit heeft
invloed op het warmtetransport in zowel oceanische als continentale hydrothermale syste-
men, op de vorming van ertsafzettingen, op metosomatisme en metamorfe petrologie, en op
de diagenetische geschiedenis van sedimenten in dalende bekkens.

Het transport van warmte speelt een belangrijke rol in de thermomechanische evolutie
van intrakratonische sedimentaire bekkens. Observaties van een episodische dalingssnelheid
en een hoge mate van organische rijpheid van/in het Michigan intrakratonische bekken kun-
nen niet worden verklaard met simpele conductieve modellen van een afkoelende korst. In
hoofdstuk 8 werd onderzocht of vrije thermochemische convectie in een gebroken, vulka-
nisch gesteentelichaam onder de sedimenten deze afwijkingen w´el kunnen verklaren.

Allereerst werd onderzocht onder welke omstandigheden thermochemische gedreven con-
vectie optreedt vanuit de vaak optredende initi¨ele situatie, waarin zowel temperatuur als zout-
concentratie van/in de vloeistof lineair toeneemt met de diepte. Uit lineaire stabiliteitsanalyse
van het stelsel vergelijkingen is namelijk bekend dat, onder deze condities, de vloeistof in een
homogeen en isotroop medium van lage porositeit bijna onconditioneel stabiel blijft bij in-
finitesimale verstoringen. Korstgesteenten worden echter typisch gekarakteriseerd door een
heterogeen en anisotroop permeabiliteitsveld. Door middel van vereenvoudigde modellen
met een stochastische representatie van het permeabiliteitsveld en door het introduceren van
anisotropie op de subgridschaal werd aangetoond dat in zulke media de strikte stabiliteitscon-
dities enigszins worden gerelaxeerd. De permeabiliteit van het (gebroken) gesteente en de
initi ële zoutverdeling zijn de meest kritische parameters die de overgang tussen pure diffusie
en convectie bepalen.

De resultaten van deze eenvoudige simulaties werden gebruikt in een modelstudie van de
hydrogeologische evolutie van het Michigan bekken. De resultaten van deze grootschalige
bekkensimulaties lieten zien, dat de temperatuur in de sedimenten aanzienlijk toeneemt ge-
durende periodes van vrije thermochemische convectie in het onderliggende vulkanische
gesteentelichaam. Het proces van thermochemische convectie biedt daarom een verklaring
voor de hoge organische rijpheid, die is waargenomen in de sedimenten. Verder resulteert de
convectieve stroming tot een daling, die ongeveer honderd meter in vijf miljoen jaar meer is
dan in het geval dat het warmtetransport uitsluiten conductief is. De stroming kan daarom tot
een kwart van de hogere dalingssnelheden verklaren, zoals ’geobserveerd’ is in de analyse van
boorgatdata van het Michigan bekken. Tenslotte werd gepostuleerd dat de hydrologische in-
teractie tussen het vulkanische lichaam en de sedimenten, gedurende een vroeg stadium in de
evolutie van het bekken, de chemische samenstelling van de sedimentaire pori¨envloeistoffen
kan hebben gewijzigd. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de vorming van de Ca-rijke,
MgSO4-arme evaporitische afzettingen na het (periodiek) afsluiten van het bekken van de
open zee.


